Korte beschrijving Fraiture-AV
Kenmerken
aantal personen:
24
magnetron: J
vaatwasser: J
DVD: J
aantal slaapkamers:
6
oven: J
gebruik garage: N
Wifi: J
m2 tuin:
?
wasmachine: J
kinderstoel: ?
houtkachel: J
extra kosten: seizoensafhankelijke
schoonmaak: verplicht uit laten voeren
energietoeslag + toer.
belasting
kinderen:
bijzonderheden: alle bedden met dekbedden (afmeting 1-persoons). Meenemen van huisdieren
is helaas niet toegestaan, roken evenmin.

Beschrijving van het huis:
• gerieflijke zitruimte met satelliet-TV (TV Vlaanderen, beperkt NL) en DVD-speler
• ruime eetkamer met slaon met houtkachel
• zeer volledig ingerichte keuken met horeca-fornuis met oven en -vaatwasser, 2x
koel-diepvriescombi
• centrale verwarming op mazout (stookolie)
• draadloos internet in heel het huis
• 6 slaapkamers met ieder eigen badkamer
• op kleintjes voorbereid: 2 kinderbedjes, een luiertafel en WC-verkleiner
• voetbaltafel.
Buiten
• tuinmeubilair voor ? personen
• parasol en BBQ
• plaats voor ? auto's
• terrein is omheind.
Het vakantiehuis Le Gîte Ardennais is landelijk gelegen nabij het dorpje Fraiture. De
skipiste van Baraque-de-Fraiture op circa 1 km.
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Disclaimer: i.g.v. verschil t.o.v. de site is de informatie op site leidend.

Aankomst- en vertrektijden
Weekend 2 nachten: van vrijdagmiddag 16.00 uur tot zondag 16.00 uur
Weekend 3 nachten: van vrijdagmiddag 16.00 uur tot maandagochtend 10.00 uur
Midweek: van maandagmiddag 16.00 uur tot vrijdagochtend 10.00 uur
Week: maandagmiddag tot maandagochtend of vrijdagmiddag tot vrijdagochtend.
Aankomst vanaf 16.00 uur, vertrek voor 10.00 uur.

Bijkomende kosten
Borg: € 350,00, binnen 14 dagen per bank retour.
Energie, verwijdering afval, milieu alle seizoenen per nacht € 60.Schoonmaak: € 125,- verplicht.
Toeristenbelasting: p.p.p.n. € 1.Bedlinnen: zelf meenemen. Huren à € 9.- p.p.
Badlinnen: zelf meenemen.
Keukenlinnen: zelf meenemen.
Huisdieren: per huisdier p.n. €3.50
Wasmachine en droger: gebruik tegen vergoeding ter plaatse.
Haardhout € 8,- per net, aankoop en betaling ter plaatse
WIFI onbeperkt gebruik € 5,00

